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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4948
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
στην Οθωμανική Ιστορία σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ως Διιδρυματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
'Ερευνας στην Οθωμανική Ιστορία.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(384η/08-03-2018 τακτική συνεδρίαση)
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
(372/27-6/16-03-2018 Απόφαση)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/1973)
περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ
310 τ.Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
του ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του
Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25/τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης
και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ.
103/1983, (ΦΕΚ 48/15.04.1983/τ.Α') - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της
λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το υπ' αριθμ. π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/05.06.2013)
για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων -Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ' αριθμόν π.δ. 128/2013
(Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α'/17.09.2013) και τις εκδοθείσες μετ' αυτού Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύτανη, υπ' αριθμόν
10.953/31.07.2013,10.954/31.07.2013και10.955/31.07.2013
(Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013). Το ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α΄/
15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας

Αρ. Φύλλου 1993

και άλλες διατάξεις», άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», παράγραφος 4.
3. Το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την υπ' αριθμ.
31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο
Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει
εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη
θητεία, από 23/02/2016.
4. Την υπ' αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7ΓΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) για
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:
6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 32 «Ίδρυση
Π.Μ.Σ.» και άρθρου 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά
Π.Μ.Σ. Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη» του
ΚΕΦ. ΣΤ' «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του
ως άνω νόμου.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α') «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α'/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος», και ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε με
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το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α' 130) και
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.
3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/04-09-2009), του άρθρου 14
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ' αριθμ.
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ
1466/τ.Β΄/13-08-2007).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112/τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/8-8-2014), του άρθρου
31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/23-3-2015) περί "κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’
αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
11. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β'/12-12-2017)
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
την έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ'
αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά
θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, υπ'αριθμ. 164530/Ζ1/
03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του
ν. 4485/17 (Α΄114) (ΑΔΑ:6ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4), υπ'αριθμ.
203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την
εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄ 114), υπ' αριθμ.
227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α' 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών», υπ' αριθμ. 26407/Ζ1/15-02-2018 «ΊδρυσηΕπανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (114/Α')».
12. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α') με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.
13. Την υπ’ αριθμ. 79264/Β7 (ΦΕΚ 1400/τ.Β΄/2.6.2014)
Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ.
44166/Β7 (ΦΕΚ 901/τ.Β'/1.7.2005) υπουργικής απόφασης
που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην Τουρκολογία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.) - Αναμόρφωση του
Προγράμματος».
14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (συνεδρίαση 21-022018) σχετικά με την εισήγηση επανίδρυσης του Π.Μ.Σ.
15. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας για το εν λόγω
Διιδρυματικά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το
οποίο εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου
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Κρήτης (382η/18.12018) και το Διοικητικό Συμβούλιο του
ITE και το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.
16. Το υπ' αριθμ. 1163/27.9.2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ με
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
17. Την εισήγηση με αριθμ. 3η/06.03.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης περί της επανιδρύσεως του ΠΜΣ
στην Οθωμανική Ιστορία ως Διιδρυματικού ΠΜΣ του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και 'Ερευνας.
18. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
της απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως παρ. 1,
3,5, του ν. 4485/2017.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επανίδρυση και λειτουργία του Π.Μ.Σ.
στην Οθωμανική Ιστορία, ως Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και
του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας, εις αντικατάσταση της υπ’
αριθμ. 79264/Β7 (ΦΕΚ 1400/τ.Β'/2.6.2014) Υπουργικής
Απόφασης: «Αντικατάσταση της υπ'αριθμ. 44166/Β7(ΦΕΚ
901/τ.Β'/1.7.2005) υπουργικής απόφασης που αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρκολογία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας (Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.) - Αναμόρφωση του Προγράμματος», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις - Τίτλος
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας οργανώνουν
και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) στην Οθωμανική Ιστορία σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της απόφασης και τις σχετικές διατάξεις
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017).
Άρθρο 2
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός
Το Π.Μ.Σ στην Οθωμανική Ιστορία αποσκοπεί στην
προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας,
καθώς και στην προσφορά υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης, μέσω της διαμόρφωσης ερευνητών της οθωμανικής
ιστορίας, γνωστικού αντικειμένου που διδάσκεται και
στον πρώτο κύκλο σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα
επικεντρώνεται στην εξέταση της ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά μπορεί να καλύψει και άλλες
περιόδους της τουρκικής ιστορίας.
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Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους
φοιτητές με τα προβλήματα και τις μεθόδους της ιστορικής έρευνας και να τους προετοιμάσει για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο χώρο της ιστορίας. Σε
αυτό το πλαίσιο, αποβλέπει στην κατάρτιση ερευνητών
ικανών να επιδοθούν στη μελέτη, κριτική αξιολόγηση
και επιστημονική αξιοποίηση των οθωμανικών ιστορικών πηγών. Για να καταστεί αυτό δυνατό, διδάσκονται
στο πλαίσιο του προγράμματος η οθωμανική γλώσσα,
διπλωματική και παλαιογραφία, καθώς και η σύγχρονη
τουρκική γλώσσα, ως εργαλεία απαραίτητα για τη διεξαγωγή έρευνας στο πεδίο της οθωμανικής ιστορίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην
Οθωμανική Ιστορία.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
1. Δεκτοί στο Π. Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία γίνονται
πτυχιούχοι Τμημάτων ανθρωπιστικών και κοινωνικών
επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής.
2. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 34, παρ. 2, του
ν. 4485/2017, όπως εξειδικεύονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του
Δ.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία ορίζεται σε τέσσερα (4)
διδακτικά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
1. Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία ο
μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να συγκεντρώσει
κατά τον διετή κύκλο σπουδών εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS ως εξής:
Α' εξάμηνο
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α) Υποχρεούται να συμμετάσχει επιτυχώς σε πέντε (5)
ειδικά μεταπτυχιακά σεμινάρια. Τα τέσσερα (4) από αυτά
πρέπει να είναι στο γνωστικό αντικείμενο της Οθωμανικής ή της Τουρκικής Ιστορίας και το ένα (1) στα γνωστικά
αντικείμενα της Βυζαντινής Ιστορίας ή της Νεότερης και
Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Κάθε
ένα από τα σεμινάρια διαρκεί τρεις ώρες εβδομαδιαίως
επί δεκατρείς εβδομάδες. Κάθε σεμινάριο αντιστοιχεί σε
δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες ECTS (π.μ.). Ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει εξήντα (60)
πιστωτικές μονάδες ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση στα ειδικά μεταπτυχιακά σεμινάρια.
β) Υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς α) τέσσερα (4) μαθήματα οθωμανικής γλώσσας, διπλωματικής
και παλαιογραφίας και β) τέσσερα (4) μαθήματα σύγχρονης τουρκικής γλώσσας (ένα μάθημα της κατηγορίας (α) και ένα μάθημα της κατηγορίας (β) ανά εξάμηνο
σπουδών). Κάθε ένα από αυτά τα μαθήματα διδάσκεται
τρεις τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς
εβδομάδες. Κάθε ένα από τα οκτώ (8) μαθήματα οθωμανικής γλώσσας, διπλωματικής και παλαιογραφίας και
σύγχρονης τουρκικής γλώσσας αντιστοιχεί σε τρεις (3)
πιστωτικές μονάδες ECTS και ο μεταπτυχιακός φοιτητής
οφείλει να συγκεντρώσει είκοσι τέσσερις (24) πιστωτικές μονάδες ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση και
εξέταση στα παραπάνω μαθήματα. Φοιτητές των οποίων μητρική γλώσσα είναι η τουρκική απαλλάσσονται
από την υποχρέωση να παρακολουθήσουν μαθήματα
σύγχρονης τουρκικής γλώσσας και στη θέση τους υποχρεούνται να συντάξουν βιβλιογραφική άσκηση που
αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες ECTS.
γ) Υποχρεούται να συντάξει και να υποστηρίξει δημοσίως μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η προετοιμασία, η συγγραφή και η επιτυχής υποστήριξη της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αντιστοιχεί σε
τριάντα έξι (36) πιστωτικές μονάδες ECTS.
2. Το πρόγραμμα των ειδικών μεταπτυχιακών σεμιναρίων και μαθημάτων, της διδακτικής και ερευνητικής
απασχόλησης και των κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών
και ερευνητικών δραστηριοτήτων για την απονομή του
Δ.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία ορίζεται ως εξής:

Δραστηριότητα
Σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας
Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας ή Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας
Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Α'
Τουρκική γλώσσα Α'
Σύνολο
Β' εξάμηνο
Δραστηριότητα
Σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας
Προετοιμασία για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (βιβλιογραφική αναζήτηση θέματος
και σύνταξη ερευνητικής πρότασης)
Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Β'
Τουρκική γλώσσα Β'
Σύνολο

Πιστωτικές
μονάδες ECTS
12
12
3
3
30
Πιστωτικές
μονάδες ECTS
12
12
3
3
30
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Γ' εξάμηνο
Δραστηριότητα
Σεμινάριο Οθωμανικής ή Τουρκικής Ιστορίας
Έρευνα σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές για τη σύνταξη της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας
Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Γ΄
Τουρκική γλώσσα Γ΄
Σύνολο

Πιστωτικές
μονάδες ECTS
12
12
3
3
30

Δ' εξάμηνο
Δραστηριότητα
Σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας
Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Δ'
Τουρκική γλώσσα Δ'
Σύνταξη και δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Σύνολο

Πιστωτικές
μονάδες ECTS
12
3
3
12
30

Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος ειδικών μεταπτυχιακών σεμιναρίων και μαθημάτων:
Ειδικά Μεταπτυχιακά Σεμινάρια
Εισαγωγή στην ιστορία και τους θεσμούς του οθωμανικού κράτους
Το ζήτημα της καταγωγής των Οθωμανών
Μετασχηματισμός από το μπεηλίκι στην αυτοκρατορία
θέματα κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας του 15ου - 16ου αιώνα
θέματα κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας του 17ου - αρχών του 19ου αιώνα
Σχέσεις κέντρου - περιφέρειας κατά την οθωμανική περίοδο
Το ζητημάτων σχέσεων μουσουλμάνων- μη μουσουλμάνων κατά την οθωμανική περίοδο
θέματα κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας του 19ου - αρχών του 20ου αιώνα
Οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ και οι επιπτώσεις τους
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά την ύστερη φάση της και τα πρώτα χρόνια της αβασίλευτης
Δημοκρατίας της Τουρκίας
Ιστορία της Δημοκρατίας της Τουρκίας και η ιδεολογική στάση της απέναντι στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία
Ύστερη βυζαντινή περίοδος
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και οι Τούρκοι
Οικονομία και κοινωνία κατά τον 18ο - 19ο αιώνα
Ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα
Ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία του 20ου αιώνα
Α' Παγκόσμιος Πόλεμος
Γλωσσικά Μαθήματα
Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Α'
Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Β'
Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Γ'
Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Δ'
Τουρκική γλώσσα Α'
Τουρκική γλώσσα Β'
Τουρκική γλώσσα Γ'
Τουρκική γλώσσα Δ'

ECTS
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
ECTS
3
3
3
3
3
3
3
3
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Τροποποίηση του προγράμματος των σεμιναρίων και
μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων
μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και με αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
Άρθρο 7
Γλώσσα διδασκαλίας
και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας
Γλώσσες διδασκαλίας, συγγραφής των σεμιναριακών
εργασιών και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, καθώς και εξέτασης των γλωσσικών μαθημάτων,
ορίζονται η ελληνική και η αγγλική.
Άρθρο 8
Αριθμός εισακτέων
1. Ο αριθμός των εισακτέων κατ' έτος ορίζεται κατ'
ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15).
2. Ένα(1) μέλος των προσωπικού των κατηγοριών
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ'
έτος δικαιούται να εγγραφεί ως υπεράριθμο στο Π.Μ.Σ.
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 34, παρ. 8, του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Διδακτικό προσωπικό
1. Τη διδασκαλία των σεμιναρίων και μαθημάτων του
Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν μέλη Δ.Ε.Π. και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης, ερευνητές του Ινστιτούτου
Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας
και Έρευνας, το μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Κρήτης με ειδικότητα διδασκάλου τουρκικής γλώσσας, καθώς και διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112) ή το άρθρο 19 του
ν. 1404/1983 (Α' 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 36, παρ.
1, του ν. 4485/2017.
2. Οι δυνατότητες και οι ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό για την απρόσκοπτη λειτουργία
του συνίστανται σε κατ' ελάχιστον τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π.
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έναν (1) ερευνητή του Ινστιτούτου
Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας και έναν (1) διδάσκαλο τουρκικής γλώσσας,
μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
3. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. αξιολογεί τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και
μπορεί να αναθέσει αιτιολογημένα διδακτικό έργο σε
μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης
ή να προσκαλέσει για διδασκαλία μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι,
ερευνητές άλλων ερευνητικών κέντρων, καταξιωμένους
επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο
του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζουν οι παρ. 2 και 5 του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας
και Έρευνας διαθέτουν τις αναγκαίες για την εύρυθμη
λειτουργία του Π.Μ.Σ. υποδομές σε κτήρια, αίθουσες,
γραφεία, εξοπλισμό και βιβλιοθήκη, καθώς και σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και δίκτυα.
Άρθρο 11
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία θα λειτουργήσει
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του αρθρ. 32 του ν. 4485/2017 περί
αξιολόγησης.
Άρθρο 12
Πόροι - Χρηματοδότηση και κόστος λειτουργίας
1. Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης,
β) τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας,
γ) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων,
δ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α'), ή του ιδιωτικού τομέα,
ε) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
στ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
ζ) μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας(Ε.Λ.Κ.Ε.)του Πανεπιστημίου Κρήτης, η)
κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
2. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται
στο ποσό των 10.000,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης
Αγορά βιβλίων
Αγορά εξοπλισμού
Συντήρηση εξοπλισμού
Αγορά αναλωσίμων

Ποσό (σε ευρώ)
6.300,00
1.200,00
500,00
500,00

Μετακίνηση - φιλοξενία
προσκεκλημένων καθηγητών

1.500,00

Άρθρο 13
Αξιολόγηση
Το Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία υπόκειται στις διαδικασίες αξιολόγησης που ορίζει το άρθρο 44 του ν.
4485/2017.
Άρθρο 14
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία, καθώς
και από τα αρμόδια όργανα οργάνωσης, λειτουργίας και
διοίκησης του Π.Μ.Σ. όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα
31 και 43 του ν. 4485/2017.
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Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για
την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρκολογία
ως Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία.
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τους, και β) με την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής (αίθουσες διδασκαλίας, τεχνικός εξοπλισμός, πρόσβαση
σε βιβλιοθήκες, κ.λπ.).
2.2 Η διοικητική ευθύνη λειτουργίας του Π.Μ.Σ. στην
Οθωμανική Ιστορία ανήκει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Άρθρο 1
Ίδρυση Π.Μ.Σ.
1.1 Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας συμφωνούν
στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στην Τουρκολογία και στην από κοινού λειτουργία του ως Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία.
1.2 Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία
διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017, άρθρα 30
παρ. 1-3 και 5, 31-37, 43 παρ. 1, 44, 45 παρ. 1, 85 παρ.
2-4, 6-7, όπως ισχύουν, τις αποφάσεις της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Κρήτης και του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για την ίδρυση
και την ανανέωση λειτουργίας του, καθώς και από τον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του.

Άρθρο 3
Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή
3.1. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. στην
Οθωμανική Ιστορία αποτελείται από εννέα (9) μέλη:
α) πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας που εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, β) δύο (2) ερευνητές που υποδεικνύονται από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών,
γ) δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών του Π.Μ.Σ., που
εκλέγονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία
μεταξύ των «φοιτητών με δικαίωμα φοίτησης» του Π.Μ.Σ.
στην Οθωμανική Ιστορία, όπως ορίζονται στο άρθρο 2,
παρ. β, εδάφιο ββ του ν. 4485/2017. Η θητεία των μελών
Δ.Ε.Π. και των ερευνητών είναι διετής, η θητεία των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ετήσια.
3.2. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της στις εγκαταστάσεις
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει επίσης
αν το ζητήσουν εγγράφως έξι (6) από τα εννέα μέλη της.
3.3. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή βρίσκεται σε
απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη
της. Η Επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως
ακόμα και αν οι φοιτητές δεν εκλέξουν εκπροσώπους
τους.
3.4 Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή εκλέγει με απλή
πλειοψηφία τον Πρόεδρό της, ο οποίος είναι καθηγητής
ή αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας.
3.5 Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή είναι αρμόδια:
α) να ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του
Π.Μ.Σ., β) να κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ., γ) να συγκροτεί την επιτροπή επιλογής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, δ) να
διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης
προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ε) να χορηγεί αναστολή σπουδών κατόπιν
αιτιολογημένης αίτησης των ενδιαφερόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών, στ) να αποφασίζει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών από το μητρώο του Π.Μ.Σ. και
ζ) να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από
τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως ισχύουν, και τον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών
2.1. Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας δεσμεύονται πως θα υποστηρίξουν από κοινού το Π.Μ.Σ. στην
Οθωμανική Ιστορία: α) με το ακαδημαϊκό προσωπικό

Άρθρο 4
Συντονιστική Επιτροπή
4.1 Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και έναν (1) ερευνητή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών που εκλέγονται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή. Η θητεία
των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής είναι διετής.

Προοίμιο
Στο πλαίσιο της επανίδρυσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που ορίζει ο ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017), το Π.Μ.Σ. στην Τουρκολογία
που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας επανιδρύεται ως Διιδρυματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική
Ιστορία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του
Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών. Το Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών συνεργάζονται στην οργάνωση και διεξαγωγή
του Π.Μ.Σ. στην Τουρκολογία από το ακαδημαϊκό έτος
1994-1995 (ιδρυτική Υπουργική Απόφαση: Β7/88/94
[ΦΕΚ 362/τ.Β΄/17.05.1994]). Λειτουργεί ως Π.Μ.Σ. του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε συνεργασία με
το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών βάσει των υπ’ αριθ.
44166/Β7 (ΦΕΚ 901/τ.Β΄/01.07.2005) και 79264/Β7 (ΦΕΚ
1400/τ.Β΄/02.06.2014) υπουργικών αποφάσεων έγκρισης
λειτουργίας του και των με ημερομηνίες 01.07.2004 και
13.04.2005 Πρωτοκόλλων Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
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4.2. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν
πρόσκλησης του Προέδρου της στις εγκαταστάσεις του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει επίσης αν
το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) από τα πέντε μέλη της.
4.3. Η Συντονιστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν
είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη της.
4.4 Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζεται
με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής μεταξύ των καθηγητών και αναπληρωτών καθηγητών του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ιδίου ή συναφούς
γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,
που εξελέγησαν μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Ο
Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής είναι ταυτόχρονα Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
4.5 Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια: α) να παρακολουθεί και να συντονίζει τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.,
β) να ορίζει τους επιβλέποντες και τις τριμελείς εξεταστικές επιτροπές για τις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του Π.Μ.Σ., γ) να εισηγείται στην
Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. τη διαγραφή
μεταπτυχιακών φοιτητών για τους λόγους που ορίζονται
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.,
καθώς και δ) να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως ισχύουν,
και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 5
Διευθυντής – Αναπληρωτής Διευθυντής
5.1 Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του
Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία είναι μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, καθηγητές πρώτης
βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές, ιδίου ή συναφούς
γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,
που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ.
5.2. Ο Διευθυντής ορίζεται με απόφαση της Ειδικής
Διιδρυματικής Επιτροπής, έχει διετή θητεία και ασκεί
παράλληλα καθήκοντα Προέδρου της Συντονιστικής
Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. δεν επιτρέπεται
να είναι Διευθυντής του Π.Μ.Σ. για περισσότερες από
δύο συνεχόμενες θητείες.
5.3 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζεται με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής και έχει διετή
θητεία. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. δεν επιτρέπεται να είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του Π.Μ.Σ. για περισσότερες από
δύο συνεχόμενες θητείες.
5.4. Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος να εισηγείται στην
Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή, καθώς και στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας, για κάθε θέμα που αφορά στην
αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ. Είναι αρμόδιος
επίσης να ασκεί κάθε άλλη δραστηριότητα που προκύπτει από τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως ισχύουν,
και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.
5.5 Κατά τη λήξη της θητείας της Συντονιστικής Επιτροπής, ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη αναλυτικού απολογισμού του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών
δραστηριοτήτων του. Ο απολογισμός κατατίθεται στην
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Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή και δι’ αυτής στο Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας.
5.6 Ο Αναπληρωτής Διευθυντής αναπληρώνει τον
Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε
λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει μέχρι τη συμπλήρωση του υπολοίπου
της θητείας.
Άρθρο 6
Κατανομή διδακτικού και ερευνητικού έργου
6.1. Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών μοιράζονται το διδακτικό
και ερευνητικό έργο του Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία
αναλόγως του ακαδημαϊκού προσωπικού το οποίο συνεισφέρουν σε αυτό.
6.2 Η ειδικότερη κατανομή του διδακτικού έργου αποφασίζεται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του
Π.Μ.Σ.
Άρθρο 7
Τίτλος σπουδών
7.1 Η επιτυχής ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Απόφαση Ίδρυσης
και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.
στην Οθωμανική Ιστορία, οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
7.2 Ο απονεμόμενος τίτλος σπουδών χορηγείται από
το Πανεπιστήμιο Κρήτης και σε αυτόν αναγράφονται
το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και το Ινστιτούτο
Μεσογειακών Σπουδών.
Άρθρο 8
Διάρκεια
8.1 Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική
Ιστορία είναι οκταετής και μπορεί να ανανεώνεται. Ξεκινά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και λήγει κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, οπότε λήγει η ισχύς και του
παρόντος Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.
8.2. Η διάρκεια ισχύος του παρόντος Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανανεώνεται αυτομάτως ανά
οκταετία για τα επόμενα οκτώ έτη, εκτός αν ένα από τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη ζητήσει τη λήξη του ή αν η
Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης ή το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας αποφασίσουν τη λήξη λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Αίτημα λήξης
ισχύος του Πρωτοκόλλου οφείλει να σταλεί εγγράφως
στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος το αργότερο έξι μήνες
πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας.
8.3. Αλλαγές στο παρόν Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Π.Μ.Σ. στην
Οθωμανική Ιστορία επιτρέπονται μόνο με τη σύμφωνη
γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων μερών.
Άρθρο 9
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, ρυθμίζονται από τις αποφάσεις της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Διοικητι-
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κού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για την ίδρυση και ανανέωση λειτουργίας του Π.Μ.Σ. στην
Οθωμανική Ιστορία, από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ., καθώς και από τα αρμόδια όργανα
οργάνωσης, λειτουργίας και διοίκησης του Π.Μ.Σ. όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 31 και 43 του ν. 4485/2017,
όπως ισχύουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 26 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
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